
 
 

 االنفصال والطالق

 

 كنت إذا. أونتاريو مقاطعة في  أفضل بشكل القانونية حقوقك معرفة  على لمساعدتك البودكاست هذا إنشاء تم". التوقيع قبل" بودكاست في مبك مرحبًا
 قانونية مشورة ليست  المواد  هذه أن تعرف أن  المهم  من. كندا في حياتك على ايجابيا تؤثر خيارات اتخاذ من فستتمكن ، ومسؤولياتك حقوقك تعرف
 . حالتك على تنطبق عامة قانونية مواضيع حول معلومات تقدم فهي الخاصة،  لحالتك

 يجب التي الخطوات نفهم أن  المهم فمن  ، كذلك األمر كان إذا  الطالق؟  أو االنفصال في تفكر هل. أونتاريو في واالنفصال الطالق عن سنتحدث اليوم
 . اتباعها
 عليك يجب ، حياتك شريك مع العالقة إلنهاء يجب كما التصرف  في  تبدأ أن  يعني االنفصال. االنفصال هي الطالق على   للحصول األولى الخطوة

  فيه تتوقف الذي التاريخ يكون أن يمكن ، المثال سبيل على  ،  االنفصال تاريخ. الفصل فيه  يبدأ تاريخ على االتفاق المهم من ؛  لالنفصال موعد تحديد
  وهو ،  االنفصال اتفاق كتابة يمكنك ، ما موعد  بشأن قرار اتخاذ بمجرد. معًا اإلجازات تقضي  أو ، الوجبات تشارك أو  ، الغرفة  نفس في  النوم  عن

  لن . stepstojustice.ca موقع على الفصل اتفاقية مثال على العثور يمكنكم. طالقك في ستظهر التي  القضايا مع ستتعامل كيف يوضح بسيط مستند
  حاالت في ، الممكن من أنه  حين في . للطالق شيوعا األكثر السبب هو االنفصال. األقل على عام لمدة زوجتك عن  انفصلت إذا  إال الطالق منح يتم

  أن عليك ليس ، منفصالً  تعتبر لكي. البدني  أو العقلي اإليذاء  أو الزنا هو للطالق تقديمك سبب كان إذا عام  من أبكر وقت  في طلب تقديم يتم قد  ، نادرة
 . مختلفة منازل في تعيش

 

  إذا العائلة؟ منزل في سيبقى من ، المثال سبيل  على. مهمة وخيارات قرار  اتخاذ  عليك يجب ،  الطالق أو االنفصال شريكك أو أنت تقرر أن بمجرد
  الشريك؟  أو لألطفال متاًحا سيكون الذي المالي الدعم هو ما ألطفالك؟ القرارات سيتخذ من سيعيشون؟ وأين بهم االعتناء سيتم كيف ، أطفال  لديك كان

 تأثر كيفية في التفكير إلى  أيًضا  بحاجة فأنت ، كنديًا مواطنًا تكن لم  إذا معا؟ تمتلكانها التي األخرى واألشياء بك الخاصة الممتلكات تقسيم يمكنك كيف
  على  اإلجبار يعني" كندا من الترحيل. "طلقته أو انفصلت إذا  كندا  من سيُرحلك إنه شريكك يقول قد  ، الحاالت بعض في. بك الخاصة  الهجرة  حالة

 قانوني خبير إلى تحدث. كندا مغادرة على  ما شخص يمكنهاإجبار الفيدرالية  الهجرة سلطات فقط  وحدها. يرحلك أن لشريكك يمكن ال. البالد مغادرة
  االنفصال أو  الطالق كان  إذا ما تعرف أن المهم من. بموقفك الخاصة  الصحيحة المعلومات على الحصول  من تتمكن حتى كنديًا مواطنًا تكن لم  إذا

 . بك الخاص الهجرة طلب على   ، يؤثر لن أو ، سيؤثر

  سبيل على. زواج عقد بدون معًا يعيشون الذين  أولئك و زواج عقد بموجب المتزوجين بين فرقًا هناك أن ندرك أن  المهم من, باالنفصال يختص ما في

  الزوجين بين زواج عقد بدون  ولكن الملكيةالعائليةالصافية  في  المساواة طلب الزوجين من ألي فيمكن ،  زواج عقد بموجب متزوًجا كنت إذا ، المثال

  أو أسمائهم في  مدرًجا العقار يكن لم ما ، الممتلكات في للمشاركة الحقوق بنفس زواج عقد بدون معًا يعيشون الذين األزواج يتمتع ال. ذلك يمكنك فال

 . الزوجي الدعم  طلب زواج عقد بدون معًا يعيشون الذين أولئك و زواج عقد بموجب المتزوجين الزوجين من لكل يمكن. معًا مقابله دفعوا

  أحد  في إال الطالق طلب تقديم يمكن ال. الطالق على   للحصول المحكمة  إلى بطلب التقدم  عليك يجب ، قانوني بشكل زواجك وإنهاء طالقك إلكمال
 يمكن و ، الطالق على   للحصول بطلب التقدم فقط  واحد  شخص على يجب. العليا العدل لمحكمة التابعة األسرة محكمة أو العليا العدل محكمة فروع
 . فيها تعيش التي البلدية في  الطالق عملية من االنتهاء يتم. معًا بذلك  القيام اختيار أيًضا
  إضافية  رسوم  دفع يتم كما. الطالق طلب تقديم عند   األولى الدفعة  إجراء يتم. أونتاريو في  الطالق على للحصول  تدفع أن يجب المحكمة رسوم هناك

  دعم إلى بحاجة كنت إذا . األوراق ومعالجة بالمحكمة المتعلقة الرسوم سوى ليست هذه  أن نفهم أن  المهم من. للطالق المحكمة  مراجعة قبل للمحكمة
 . تكلفة أكثر الطالق على الحصول يجعل قد  ذلك  فإن  ، محام



 
 

  حضانة حول  أسئلة لديك كانت إذا. أونتاريو في واالنفصال الطالق حول القانونية للمعلومات جيدًا مصدًرا البودكاست هذا  وجدت قد  تكون أن نأمل

 . الموضوع  هذا حول بنا الخاص البودكاست  إلى االستماع في الوقت قضاء فيرجى ،  الطالق أو  االنفصال بعد إليهم  والوصول األطفال

 

 ، كمبيوتر جهاز  لديك كان  إذا. الصوتية  المواد هذه عن   أخبرك التي  الوكالة  أو الخدمة إلى العودة يرجى ، الموضوع  حول أسئلة  لديك  يزال ال كان  إذا

,   مشورة إلى  بحاجة أنك بالفعل تعرف كنت إذا . settlement.org أو stepstojustice.ca  موقع إلى االنتقال أيًضا يمكنك المعلومات من لمزيد

  صباًحا 8:00 الساعة  من الجمعة إلى االثنين من  1-800-668-8258 الرقم   على  Legal Aid Ontario بـ االتصال فيرجى ، قانوني تمثيل أو  دعم

ً  البودكاست هذا  دعم  يتم. لغة 300 من أكثر  في للمساعدة( EST. )مساءً  5:00 الساعة إلى   ،  The Law Foundation of Ontario قِبل من ماليا

YWCA St. Thomas-Elgin المحتوى هذا عن الوحيدة  المسؤولة هي . 

tel:+18006688258

